
Fylkesmannen I Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 

Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Brit Skjelbred 73 19 91 60 02.07.2014 2014/4180-008
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Deres dato Deres ref.

12.05.2014 13/905

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148Dep
0033 OSLO

Høring - rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet

Deres oversendelse av 12.05.2014.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag støtter konklusjonen om at dagens nettorganise-
ring ikke er egnet til å sikre de omfattende investeringene i nettet blir gjennom-
ført på en samfunnsøkonomiskoptimalmåte.Dettegjelderikkeminsti et be-
redskapsperspektiv. I Sør-Trøndelag er det ett stort nettselskap og et større an-
tall mindre. Dette er åpenbart en ulempe i beredskapssituasjoner med større
bortfall. Vi støtter derfor forslagene om distribusjonssystemoperatører (DSO) og
felles driftssentraler for regional- og distribusjonsnettet i den grad dette kan bi-
dra til å styrke beredskapen i nettet.

Beredskapsforskriftenregulererellers etter vår vurderingsterkt og detaljert an-
svarsforholdene under kriser, beredskap og krig på en god måte.

Forslaget om å justere regelverket for tilknytningsplikt slik at det harmonerer
med reglene for leveringsplikt synes også å være en fornuftig forenkling som gir
bedre sammenheng og oversikt. Samtidig må det være viktig at slike endringer
ikke fører til ytterligere belastninger på forbrukere som bor eller utøver nærings-
virksomhet i ytterkanten av dekningsområdet.

Med hilsen

Brit Skjelbred (e.f.)
ass. fylkesmann
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